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18 DE OUTUBRO – DIA DO MÉDICO
“Queres ser médico, meu filho? Essa aspiração é digna de uma alma generosa, de um espírito ávido pela
ciência,. mas, pensastes no que se transformará tua vida? […] Pensa bem enquanto há tempo, mas se, indiferente
à fortuna, aos prazeres, à ingratidão; e sabendo que te verás, muitas vezes, só entre feras humanas, ainda tens a
alma estoica o bastante para encontrar satisfação no dever cumprido, se te julgas suficientemente recompensado
com a felicidade de uma mãe que acaba de dar a luz, com um rosto que sorri porque a dor passou, com a paz de
um moribundo que acompanhastes até o final; se anseias conhecer o homem e penetrar na trágica grandeza de
seu destino, então, torna-te médico meu filho.” Esculápio.
Esculápio ou Asclépio, era o deus da Medicina e da cura na mitologia grego-romana.
Não fazia parte do Panteão das divindades olímpicas, mas acabou por se tornar uma das
divindades mais populares do mundo antigo. Existem várias versões sobre o seu mito e em
uma delas é filho de Apolo, um deus, e de Corônis, uma mortal.
Seu culto espalhou-se por vastas áreas da Europa, pelo norte da África
e Oriente Próximo, sendo cultuado em inúmeros templos
e santuários, que atuaram como hospitais.

A ACADEMIA IPUENSE DE LETRAS, CIÊNCIAS E ARTES tem a honra de registrar em seu quadro de
acadêmicos titulares alguns médicos, todos ipuenses. São eles:Thomaz de Araújo Corrêa, João Martins de Sousa
Torres, José Maria Bonfim de Moraes, Paulo Ronalth Peres Melo e Rogean Rodrigues Nunes, todos em plena
atividade. Lembramos, com saudade, do acadêmico Dr. Antonio Vagner Martins Paiva.
**********

NATAL/ANO NOVO
Na vida moderna a sensação que temos é que tudo acontece muito rápido. Já estamos chegando ao final
de 2016 e um novo ano se aproximando. A FOLHA ACADÊMICA deseja que todos tenham saúde e paz!
Brindamos aos nossos leitores com uma poesia do confrade Valdemir Mourão:
POESIA PRA QUEM AMA O NATAL
Natal não é apenas sorrir ao próximo
Mas compreender a ausência do sorriso;
Não só se lembrar da família
Mas de quem não tem família pra se lembrar;
Não é só festejar o nascimento de Cristo
Mas lamentar por quem não pôde nascer
Impedido pela pílula ou pelo aborto
Pela ignorância ou pela falta de sentimento...

É agradecer pelos amigos que fez
É um dia enxergar o outro
E nele encontrar algo de valor...
Além de cultivar uma força suprema
Natal é ajudar a um irmão
Que não se reencontrou!

20 DE OUTUBRO – DIA DO POETA
Esta data celebra o profissional, que pode e deve ser reconhecido como um artista escritor, que usa de
sua criatividade, imaginação e sensibilidade para escrever, em versos, as poesias que faz.
O principal propósito desta data é incentivar a leitura, escrita e publicação de obras poéticas nacionais.
Há séculos as pessoas se emocionam, riem e choram com essas belas produção artísticas, consideradas como uma
das Sete Artes Tradicionais.
Origem do Dia do Poeta
O Dia Nacional do Poeta é comemorado a nível extraoficial, ou seja, não há uma lei que oficialize o 20 de
outubro como Dia do Poeta no país.
Mas, a data foi escolhida por uma razão bastante especial para os poetas brasileiros. No dia 20 de outubro
de 1976, em São Paulo, surgia o Movimento Poético Nacional, na casa do jornalista, romancista, advogado e pintor
brasileiro Paulo Menotti Del Picchia.
Fonte :Blog Calendário

A ACADEMIA IPUENSE DE LETRAS tem o privilégio de contar com um grande número de poetas, alguns premiados
em concursos nacionais. Não serão citados, para que falhas não sejam cometidas. Todos estão de parabéns!
“Sobre a terra, antes da escrita e da imprensa, existiu a poesia.” Pablo Neruda

REUNIÃO DE SETEMBRO NO IPU
Reunião do mês de setembro realizada no Ipu, no Parque da Bica, contou com um expressivo número de
acadêmicos e visitantes. Entre os visitantes a Secretária de Cultura de Reriutaba e o sr. João Rodrigues Ferreira,
nosso acadêmico correspondente naquela cidade
A parte musical ficou por conta dos músicos Jorge Nobre e Carlinhos Sampaio (sax e sanfona).
A nota triste da reunião foi ver a Bica completamente seca.
Na ocasião, a sra. Telma Lima, presidente da AFAI, explicou todo o esforço feito pela entidade junto aos
órgãos oficiais e alguns políticos, tentando solucionar o grave problema. É certo que a ausência de chuvas
contribui para o agravamento do problema, mas o desvio das águas é mais grave do que a seca e nesse sentido a
falta de ingerência do Poder Público é inaceitável.

VISITA DE ALUNOS DO IFCE AO IPU
Também no mês de setembro alunos do Curso de Turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará, sob a coordenação do Acadêmico Prof. José Solon Sales e Silva, visitaram a sede da
ACADEMIA IPUENSE DE LETRAS, sendo recebidos pela Presidente Natália Viana, as professoras Maria das Graças
Aires, Aldânia Lima, Eunice Aragão, Valdemir Mourão e Ana Lucila Aires, entre outros. A viagem se iniciou pelo
Museu Frei Aquino, onde pernoitaram e no dia seguinte seguiram para visitar a Academia. Agradecemos ao Prof.
Solon essa bela iniciativa.
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CANTINHO DA POESIA
Por Lourdes Mozart Martins

SOU POETA
Por Aninha Martins

PEDAÇOS DE MIM
Autora: Lourdes Mozart Martins

Sou poeta
De sangue e espírito
Não aprendi!
Está em mim.
Sou poeta
E o que faço é meu
Do âmago do meu ser
Sou poeta
Não preciso seguir regras
apenas externo o que sinto
Sou poeta
Não estudei para ser
Os outros criam modos
Para explicar
Entender o que eu faço
Sou poeta
As pessoas me estudam
Analisam o que sai da minha mente
Averiguam
O que extraio do coração
Sou poeta
E, dito normas
Inconsciente!
Para criar uma disciplina
Sou poeta
Ser quase imortal
De sentimentos contínuos
Que servirão de inspirações
Sou poeta
E a morte não me finda
Deixo alma e coração,
A beleza do que vejo
Vivos em papeis.

Sou um produto inacabado
procuro dentro de mim
pedaços que se soltaram
e que se espalharam
e se perderam
por entre ruas e muros
e pelos ares voaram.
Impossível juntar os pedaços
para me sentir inteira;
das sobras faço poesias
e nas entrelinhas
escrevo o que restou.

CONVITE TRISTE
Autor: Carlos Drummond de Andrade
Meu amigo, vamos sofrer,
vamos beber, vamos ler jornal,
vamos dizer que a vida é ruim,
meu amigo, vamos sofrer.
Vamos fazer um poema
ou qualquer outra besteira.
Fitar por exemplo uma estrela
por muito tempo, muito tempo
e dar um suspiro fundo
ou qualquer outra besteira.
Vamos beber uísque, vamos
beber cerveja preta e barata,
beber, gritar e morrer,
ou, quem sabe? beber apenas.

********
Vamos xingar a mulher,
que está envenenando a vida
com seus olhos e suas mãos
e o corpo que tem dois seios
e tem um embigo também.
Meu amigo, vamos xingar
o corpo e tudo que é dele
e que nunca será alma.

Já ouvi silêncios sábios,
Já ouvi conselhos vão,
Já vi beijos sem usar os lábios
E toque sem usar a mão.
E dessa observância calma,
Um verso eu deixo de lição:
“Feliz é quem toca com a alma
E enxerga com o coração”.

Meu amigo, vamos cantar,
vamos chorar de mansinho
e ouvir muita vitrola,
depois embriagados vamos
beber mais outros sequestros
(o olhar obsceno e a mão idiota)
depois vomitar e cair
e dormir.

Autor Gabriel Castro

(Em: Brejo das Almas)
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=EXPRESSÕES LATINAS=
Autor : Olívio Martins
MALO SOLARI QUAM PERVERSO SOCIARI
Por: Antes só do que mal acompanhado.
Esp: Más vale solo que mal acompañado.
Fra: Mieux vaut seul que mal accompagné.
Ita: Meglio solo che male accompagnato.
Ing: Better alone than in bad company.
Ale: Besser allein, als in böser Gemein.
---------------------------------------------------------------AGENDAS

NOTA DE FALECIMENTO

Em breve estaremos recebendo
100 agendas da Academia para 2017.
Esperamos que os acadêmicos
adquiram exemplares para ofertar
aos familiares e amigos no Natal.
Preço unitário RS25,00.

É com profunda tristeza que a FOLHA ACADÊMICA
registra o falecimento da ipuense REGINA ELIZABETH
LOURENÇO MARTINS, ocorrido no dia 19/10/16. Ao
nosso confrade Abílio Martins e demais familiares
apresentamos as nossas condolências.

1Estamos certos de que, se esta nossa
temporária habitação terrena em que vivemos
for destruída, temos da parte de Deus um
edifício, uma casa eterna nos céus, não
construída por mãos humanas. 2Enquanto
estivermos morando nessa tenda, gememos,
almejando ser revestidos da nossa morada
celestial.

--------------------------------------------------ACADÊMICOS ANIVERSARIANTES
Novembro
01 – Malu Mourão
04 – Antonio Edmilson Lopes
08 – Fca. F. Nascimento
30 – Fco. De Assis Cordeiro

2 Coríntios 5

Dezembro
03 – Lourdinha L. Barbosa
11 – Ana Lucila Aires
13 – Dr. João Martins
17 – José Luiz Lira
20 – Gonçalo F. da Silva
24 – Natália Ma. Viana
25 – Olívio Martins
28 – Cláudio C .Magalhães
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------CONTA AILCA - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0332-8
CONTA CORRENTE 23.856-2
--------------------------------------------------------------

EXPEDIENTE:

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES

Idealizador: Sebastão Valdemir Mourão
Redatora: Lourdes Mozart Martins

Ipu
Novembro – 12
Janeiro – 13

Envie suas matérias para:
l.mozart@hotmail.com

Fortaleza
Dezembro - 10
Fevereiro - 11
-----------------------------------------------------------

COLABORADORES DESTE NÚMERO:
Aninha Martins/Gabriel Castro
Lourdes Mozart Martins/Natália Viana
Olívio Martins/Sebastião Valdemir Mourão.

REVISTA ACADÊMICA VII
Os exemplares dos colaboradores
serão entregues nas reuniões de
Dezembro e Janeiro.
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SESSÃO SOLENE NA ACADEMIA CEARENSE DA LÍNGUA PORTUGUESA (ACLP)

Transcrevo abaixo a palavra do acadêmico ipuense, Sebastião Valdemir Mourão, Presidente da
Academia Cearense da Língua Portuguesa no segundo mandato:
“Caros confrades, confreiras, familiares, amigos, ex-professores, ex-alunos, conterrâneos,
“Agradecemos carinhosamente aos quase trezentos convidados presentes à sessão solene, em
comemoração aos 39 anos de fundação da Academia Cearense da Língua Portuguesa (ACLP), realizada
no Teatro Nadir Papi Saboya, na noite de 28 de outubro de 2016.
Suplicamos desculpas aos que ficaram em pé por não terem sido suficientes os 280 lugares do
teatro.
A agradabilíssima presença de todos, a sessão rápida, com duração de apenas uma hora e cinco
minutos, as falas cultas e breves dos oradores da noite, Vianney Mesquita e Felipe Filho, a qualidade do
coquetel com uísque, vinho, champanhe, salgados e refrigerantes, além da confraternização bastante
calorosa no pátio do teatro, tudo contribuiu para engalanar o evento.
Precisaremos da colaboração de todos vocês, para nos ajudarem a superar este evento em
outubro de 2017, por ocasião dos 40 anos de fundação da ACLP.
Fraternalmente, Valdemir Mourão.”
É indescritível testemunhar um evento de tamanha envergadura comandada por um ipuense
ilustre que, antes de ser ilustre, foi mais um filho de ipuense pobre que ultrapassou a fronteira para
abrilhantar sua terra com seu trabalho competente e reconhecido por notáveis intelectuais do Ceará, do
Brasil e até de outros países. Cid Carvalho, no evento dos 37 anos da ACLP, com o auditório da Academia
Cearense de Letras lotado, afirmou categoricamente, testemunhado por vários confrades da Academia
Ipuense: “O Professor Mourão já é, até hoje, o maior e melhor presidente da Academia Cearense da
Língua Portuguesa!”
Agora, nesse evento dos 39 anos da ACLP, outro intelectual de primeira estirpe, Vianney
Mesquita, ao saudar os novos acadêmicos, registrou no lotado auditório do Teatro Nadir Papi Saboya,
também testemunhado por vários confrades da Academia Ipuense: “ O Professor Valdemir Mourão é o
mais profícuo presidente da Academia Cearense da Língua Portuguesa!”.
Nós ipuenses, e principalmente acadêmicos da Academia Ipuense de Letras, também nos
sentimos prestigiados e valorizados com o sucesso de nosso confrade.

Seis novos acadêmicos

Continua na página 4

Acadêmicos da AILCA
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Na oportunidade, tomaram posse seis novos acadêmicos:
1) Professor FELIPE FILHO, cadeira nº 2, patroneada por Antônio Ferreira dos Santos e José Fernandes;
2) Professora HERMÍNIA LIMA, cadeira nº 4, patroneada por Amadeu Amaral e Hamílton Cavalcante de
BAndrade;
3) Professor MARCELO BRAGA, cadeira nº 18, patroneada por Augusto Epifânio da Silva Dias e José
Nascimento Braga;
4) Professora VLÁDIA MOURÃO, cadeira nº 32, patroneada por Otoniel Mota;
5) Professor TEOBERTO LANDIM, cadeira nº 38, patroneada por Padre Antônio da Cruz;
6) Professor PAULO LOBÃO, cadeira nº 39, patroneada por Hamílton Elia.
Alguns acadêmicos da Academia Ipuense de Letras prestigiaram o evento : Abílio Lourenço
Martins, Ana Lucila Aires, Francisca Ayla Oliveira, Klaudiana Torres e Lourdes Mozart Martins.
Lourdes Mozart Martins
*******************************************************************************
FLOR DO LÁCIO
“ Última flor do Lácio, inculta e bela, és, a um tempo, esplendor e sepultura:ouro nativo, que na ganga
impura a bruta mina entre os cascalhos vela.”
E como não amar esta língua, “cheia de viço agreste e aroma”, expressiva no amor e doce na saudade?...
Assim surgiu a Academia Cearense da Língua Portuguesa, no ano de 1977; No dia 28 de outubro de 2016,
comemorou-se o 39º aniversário de sua fundação, ocasião em que foram empossados seis novos Acadêmicos,
professores do mais elevado nível : Felipe Filho, Hermínia Lima, Marcelo Braga, Vládia Mourão, Teoberto Landim e
Paulo Lobão.
Sebastião Valdemir Mourão é seu atual Presidente; ipuense de grandes valores, anseios e realizações,
ocupa a cadeira nº 19, e, há vinte e dois anos, participa de sua Diretoria, por seis gestões consecutivas, em um
atestado de sua eloquente atuação.
Sebastião Valdemir Mourão é Professor Universitário, radialista, jornalista, é Mestre em Letras/Linguística
pela UFSC, com inúmeros títulos como Professor, membro de vários grupos literários e linguísticos, dentre os quais
da Associação Brasileira de Linguística; da Academia Brasileira de Poesia; da Academia Cearense da Língua
Portuguesa, da Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes, da qual foi Presidente, no período de 2010/2012,
atual 1º Vice-Presidente. É Conselheiro do Conselho Estadual de Educação (CEE), escritor, poeta com várias
publicações; considerado “ o mais profícuo Presidente da Academia Cearense da Língua Portuguesa”, nas palavras
do Acadêmico João Vianey Campos de Mesquita, por ocasião da comemoração do 39º ano de fundação da ACLP.
A Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes, refletindo o sentimento do povo ipuense, sente-se
honrada em ser tão bem representada na Academia Cearense da Língua Portuguesa, expressando aqui seu aplauso
e votos de grandes êxitos.
Natália Viana – Presidente da Academia Ipuense de Letras
****************************************************************************************

REUNIÃO DA AFAI – ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS E AMIGOS DO IPU
Na reunião realizada no dia 29/10, na chácara do Diretor Fran Erle Fonteles, assuntos relevantes foram
tratados:
- Festa do Reencontro no dia 14/01/17, quando a Associação completará 15 anos, com a apresentação de 15
debutantes, entrega do Troféu Iracema aos Srs. Diassis Martins e Francisco Eliane Aragão e da Comenda de Prata
aos familiares da Sra. Maria Cajão e Sr. Riomar Fonteles (in memoriam)
- Eleição da nova Diretoria – Biênio 2017/18. Dois nomes de peso foram indicados para Presidência e VicePresidência: Paulo Rocha, um grande amigo do IPU, casado com a ipuense, Sra. Maria Alice Mesquita e João
Bosco Ferreira, gerente da agência do Banco do Brasil no Ipu, respectivamente. Outros nomes estão sendo
cogitados para compor a futura Diretoria.
- Foi formada uma comitiva para visitar os deputados votados no Ipu, a fim de pleitear recursos para a restauração
da máquina e vagão que serão levados, em definitivo, para a nossa cidade. A AFAI agradece o esforço do seu
associado, Sr. Olívio Martins, que muito tem se empenhado para a realização do projeto.

